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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
PŘÍŠTÍ STANICE SVĚT 

 
 

Článek I 

Základní ustanovení 

1.1 Dům zahraniční spolupráce, IČO: 61386839, se sídlem Na poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, 

jako pořadatel akce s názvem „Příští stanice svět“ (dále jen „pořadatel a „akce“) vydává 

tento předpis (dále jen „návštěvní řád“), který upravuje práva a povinnosti všech osob 

vstupujících do vyhrazeného prostoru, v němž se akce koná. 

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku na 

akci a zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech společenských a kulturních událostí, 

které budou v rámci akce pořádány. Cílem návštěvního řádu je rovněž zajištění příjemné 

společenské atmosféry v areálu akce. 

1.3 Konání akce je ze strany pořadatele plánováno v následujícím termínu a místě: 20.9.2022 – 

Praha – Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4. 

Pořadatel si vyhrazuje změnu místa nebo termínu konání akce. 

1.4 Vyhrazený prostor konání každé z dílčích akcí, v jehož rámci se uplatní tento návštěvní řád, 

je v rámci místa jejího konání určen: 

a. vymezeným prostorem pro kulturní produkci a občerstvení určeným pro 

návštěvníky včetně prostorů uvnitř nebo v okolí Domu zahraniční spolupráce 

zajištěného pořadatelem, 

b. vymezeným prostorem určeným pro přednášející, diskutující, umělce a zvané 

hosty, 

c. vymezeným prostorem určeným pro technické zázemí pořadatele, 

d. přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami, které jsou pro účely akce ve 

správě pořadatele (dále jen „areál“ nebo „areál akce“). 

1.5 Každý návštěvník svým vstupem do areálu akce bere na vědomí, že je povinen dodržovat 

veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem, aplikovatelnými 

obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými veřejnoprávními opatřeními, a 

zavazuje se je dodržovat. 

1.6 Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba 

vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií. 

Článek II 

Vstup do areálu 

2.1 Vstup do areálu akce je pro návštěvníky zdarma. V zájmu dodržení maximální kapacity 

přednáškových místností (Evropa a Svět) k nejvýše přípustnému počtu návštěvníků je pro 

umožnění vstupu do přednáškových místností akce nutné provést registraci na příslušný 

termín akce prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese 

http://www.prististanicesvet.cz/, nebo v termínu konání akce na místě samém, přičemž při 

prvním vstupu do areálu bude návštěvník na základě provedené (případně prokázané) 

http://www.prististanicesvet.cz/
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registrace označen příslušným identifikačním náramkem (nebo jiným obdobným 

způsobem). Vstup do přednáškových místností akce bude za splnění podmínek 

stanovených tímto návštěvním řádem umožněn pouze registrovaným návštěvníkům, a to 

v místech určených pořadatelem. Do společných prostor (průchody v přízemí, Info Desk) a 

do prostoru hlavní stage (vnitrobloku) je umožněn vstup všem, tj. i návštěvníkům bez 

registrace. 

2.2 Na požádání zástupce pořadatele nebo bezpečnostní služby je návštěvník programu 

v přednáškových místnostech povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným 

identifikačním náramkem (nebo jiným způsobem užitým k označení oprávněného vstupu 

do areálu). Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své 

oprávnění k přítomnosti v přednáškových místnostech akce je povinen je bezodkladně 

opustit. Neopustí-li návštěvník přednáškové místnosti v případě dle předchozí věty 

dobrovolně, bude vyveden bezpečnostní službou. 

2.3 Vstupem do areálu akce bere návštěvník na vědomí, že z průběhu akce budou pořizovány 

fotografie a audiovizuální záznam, které mohou zachycovat podobu účastníka nebo jeho 

projevy osobní povahy a které budou použity pro dokumentární účely a k zajištění obvyklé 

publicity a propagace akce, programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nebo 

pořadatele a mohou být dále rozšiřovány nebo sdělovány veřejnosti například 

prostřednictvím zveřejnění na profilu pořadatele na sociálních sítích. 

2.4 Z bezpečnostních důvodů je pořadatel oprávněn prostřednictvím zmocněných osob 

provést osobní kontrolu každého návštěvníka a současně i kontrolu jím vnášených 

zavazadel za účelem ověření dodržování návštěvního řádu. Odmítnutí provedení kontroly 

může být důvodem k odepření vstupu do areálu akce. 

2.5 Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup každé (i řádně registrované) osobě, jejíž jednání 

bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, tímto návštěvním řádem, 

aplikovatelnými veřejnoprávními opatřeními a případně dalšími předpisy pořadatele 

upravujícími konání akce, osobě, která bude zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné 

nebo psychotropní látky, nebo osobě, která neuposlechne pokynů zástupce pořadatele 

nebo bezpečnostní služby nebo která ruší průběh akce, obtěžuje jiného návštěvníka, 

dopustí se výtržnosti nebo poškozuje majetek třetí osoby. Nastane-li některá ze shora 

uvedených okolností po vstupu návštěvníka do areálu a neopustí-li  návštěvník  areál  v 

takovém případě dobrovolně, bude vyveden bezpečnostní službou. 

2.6 Areál bude po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni 

uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor ve stanoveném čase, jinak bez 

zbytečného odkladu, opustit. 

Článek III 

Povinnosti návštěvníků akce 

3.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožoval 

bezpečnost jiné osoby nebo její majetek, nepůsobil škodu na majetku umístěném v areálu, 

neomezoval či neobtěžoval jinou osobu nad míru odpovídající okolnostem probíhající 

kulturní akce nebo nenarušoval průběh akce. 

3.2 Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození osobních věcí návštěvníka. Každý 

návštěvník je povinen dbát o bezpečnost svých osobních věcí. 
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3.3 Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající 

nad nezletilými dohled. 

3.4 Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny zástupce pořadatele, 

bezpečnostní služby nebo přítomné zdravotní služby. 

3.5 V celém areálu akce (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel) je 

bez výslovného písemného svolení pořadatele zakázáno: 

a. manipulovat s otevřeným ohněm , používat přenosné grily a tlakové lahve s 

hořlavými plyny, 

b. prodávat nebo nabízet zboží nebo služby, provádět zprostředkování, reklamu 

apod. 

c. vnášet zbraně jakéhokoli druhu nebo předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, 

skleněné nádoby, pyrotechnika apod.), 

d. projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární či jiné 

slogany či vyobrazení odporující obecně závazným právním předpisům nebo 

dobrým mravům, případně do areálu vnášet obdobné materiály, 

e. hlasitým nebo viditelným projevem narušovat průběh akce, 

f. vnášet alkoholické nápoje, užívat drogy nebo jiné omamné nebo psychotropní 

látky, případně vstupovat do areálu pod jejich vlivem, 

g. vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály, 

h. vstupovat se psy nebo s jinými zvířaty s výjimkou asistenčních, 

i. konzumovat tabákové výrobky, 

j. vstupovat do míst, která nejsou určena pro návštěvníky, 

k. poškozovat technická zařízení, vybavení stánků nebo sanitární zařízení, 

l. poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu či je svévolně 

přemisťovat, 

m. popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení nebo vybavení areálu, 

n. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, nebo 

o. vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových 

bruslích apod. mimo komunikace a místa k tomu určená. 

Článek IV 

Protipandemická opatření 

4.1 Každý návštěvník je povinen před vstupem do areálu prokázat, že splňuje aktuálně účinná 

mimořádná opatření přijatá v zájmu zabránění šíření onemocnění covid-19.  

4.2 Návštěvníci jsou povinni v prostorách akce používat odpovídající ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), bude-li to předepsáno aktuálními opatřeními účinnými ke dni 

konání akce. Jestliže návštěvník použití shora popsaného ochranného prostředku odmítne, 

případně jej přes napomenutí zástupce pořadatele nepoužije, vyhrazuje si pořadatel právo 

nevpustit takového návštěvníka do areálu, resp. jej vyzvat k opuštění areálu a v případě 

neuposlechnutí návštěvníka vyvést. 

4.3 Návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další povinnosti a omezení přijatá příslušnými 

orgány v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19. 

4.4 V případě, že by byl pořadatel sankcionován z důvodu nedodržení aktuálně účinných  
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4.5 protiepidemických opatření ze strany návštěvníka příslušným správním orgánem, může po 

tomto návštěvníkovi požadovat náhradu vzniklé újmy. 

Článek V 

Ochrana zdraví a bezpečnost 

5.1 Dohled nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i nad dodržováním příslušných 

právních a jiných předpisů včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší osobám pověřeným ze 

strany pořadatele. 

5.2 Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné 

pokyny k bezproblémovému průběhu akce. 

5.3 Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů shora uvedených osob a 

respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu akce. 

5.4 Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup 

na akci v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy účinné v termínu konání 

akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka může být důvodem k odepření vstupu na 

akci, případně k vyvedení z areálu. 

 Linky tísňového volání: 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS) 

158 – Policie 

150 – Hasiči 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

V případě nouze se návštěvník může obrátit na kteréhokoliv zástupce pořadatele. 

Článek VI 

Odpovědnost za škodu a důsledky porušení návštěvního řádu 

6.1 Každý návštěvník vstupuje do areálu akce a pobývá v něm na vlastní odpovědnost a riziko. 

6.2 Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých 

povinností nebo nedodržením návštěvního řádu nebo pokynu pověřené osoby pořadatele, 

případně nikoliv v důsledku zaviněného porušení povinnosti pořadatele, nenese pořadatel 

odpovědnost. Návštěvníci jsou zejména povinni dbát zvýšené opatrnosti v okolí speciálního 

vlaku. 

6.3 Jakákoliv aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení, besedy, 

debaty nebo jiného programu proběhne na vlastní odpovědnost a riziko návštěvníka. 

Besedu, debatu nebo jiný obdobný program řídí moderátor, který je oprávněn udělit nebo 

odejmout slovo návštěvníkovi. V případě nerespektování oprávnění moderátora i přes 

opakované výslovné upozornění může být účast návštěvníka na akci ukončena. 

6.4 Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 


